
Haylou GT3 
Užívateľský návod 

 
 

Bbsah balenia 
Slúchadlá, nabíjacie puzdro, koncovky do uší 2 páry, 
nabíjací kábel 
 
Pred prvou použitím odstráňte zo slúchadiel kryciu 
fóliu v mieste nabíjacích pinov a slúchadlá aj puzdro 
plne nabite. 
 
Zapnutie slúchadiel 
Po vybratí slúchadiel z puzdra, dôjde automaticky k ich 
zapnutie. Ak sú mimo puzdro, dotknite sa dotykového 
panela na 1,5s dokiaľ sa LED indikácia nerozsvieti 
bielo. 
 
 
Vypnutie slúchadiel 
Po vložení slúchadiel do puzdra dôjde automaticky k 
ich vypnutiu. Prípadne môžete podržať prst na 
dotykovom paneli po dobu 4,5s alebo kým sa 
nerozsvieti LED indikácia červeno na 2s. 
 
 
Párovanie v mono režime 
Vyberte z puzdra jedno slúchadlo a vyhľadajte v 
Bluetooth Hayle GT3 a vyberte párovať. 
Po prvom spárovaní sa slúchadlo automaticky spojí 
bude ak spárovaní zariadenia v dosahu. 
 
 
Párovanie v stereo režime 
Vyberte obe slúchadlá z puzdra a v Bluetooth 
vyhľadajte Hayle GT3 a vyberte spárovať. Ak 
párovanie zlyhá, vložte ich späť do puzdra, vyberte a 
postup opakujte. Po prvom spárovaní sa slúchadlá 
automaticky spojí bude ak spárovaní zariadenia v 
dosahu. 
 
 
Funkcia 
Dvojaký dotyk ľavého slúchadlá - predchádzajúca 
skladba 
Dvojaký dotyk pravého slúchadlá - ďalšia skladba 
Jeden dotyk ľubovoľného slúchadlá - play / pauza 
Dvojaký dotyk ľubovoľného slúchadlá - prijatie / 
odmietnutie hovoru 
Podržanie prsta na ľubovoľnom slúchadle - 
odmietnutie hovoru 
Trojitá dotyk ľubovoľného slúchadlá - aktivácia 
hlasového asistenta 
 

Továrenské nastavenia 
Ak slúchadlá nefungujú správne, skúste ich najprv 
uviesť do továrenského nastavenia. 
Vložte slúchadlá späť do puzdra a plne ich nabite. 
Dotknite sa dotykovej plochy oboch slúchadiel po 
dobu 10s alebo kým nezablikajú červeno a bielo 
3krát.Smažte spojení ve vašem telefonu. Nyní jsou 
sluchátka ve stejném stavu, v jakém byla při 
zakoupení. 
 
Údržba 
Nabite slúchadlá, ak je dlhší čas nepoužívate, aspoň 
raz za dva mesiace. Používajte iba priložený napájací 
kábel. 
  Slúchadlá nie sú vodotesná, nesprchujte sa s nimi ani 
ich nenoste v daždi. 
Na čistenie používajte iba suchú handričku. 
Nepoužívajte čistidlá na báze alkoholu. 


